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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 09, từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)
I. Ngoài việc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, lãnh đạo UBND tỉnh
thực hiện một số hoạt động chủ yếu sau
1. Dự họp: Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị Tổng
kết công tác Quản lý thị trường năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020;
Hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện
chống khai thác IUU; Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020
và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hội nghị trực tuyến toàn quốc để công
bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc 63
Cục Thuế tỉnh, thành phố.
2. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh về dự thảo Kế hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, dự thảo
báo cáo bổ sung kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chỉ tiêu cơ
bản trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; họp Thường trực Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo việc thực hiện phòng,
chống dịch Covid-19; nghe và cho ý kiến xử lý vụ tranh chấp đất đai giữa
ông Trần Đức Hiếu với bà Huỳnh Thị Thanh Tiên; cho ý kiến đối với Đề án
phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020; cho ý
kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân
tạo kết hợp bể bơi tại xã Long Hiệp, huyện Minh Long.
3. Kiểm tra Công tác phòng chống dịch Covid-19; kiểm tra thực địa,
nghe báo cáo và cho ý kiến về quản lý, phát huy giá trị di tích Địa đạo Hiệp
Phổ Nam tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành; thăm một số đơn vị ngành y
tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 27/02/2020).
4. Dự Lễ dâng hương kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn
Đồng (01/3/1906 - 01/3/2020).
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 10 (từ
ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.

2. Dự họp: Thường trực Tỉnh ủy; Hội thảo quốc tế Quy hoạch chuỗi đô
thị Du lịch miền Trung.
3. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số
nội dung thuộc thẩm quyền; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính
sách xã hội tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững tỉnh; Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.
4. Kiểm tra công tác đầu tư, quản lý và hoạt động của Trung tâm Thanh
thiếu nhi Diên Hồng và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Nơi nhận:

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVCP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THntp63.
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